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DAGSORDENS PUNKT 4 ÅRSBERETNING FOR ÅRET 2022 
 
Fagforeningsstyrets innstilling: 
Årsberetningen for året 2022 tas til orientering. 
 

Vedlegg: 

• Årsberetning for året 2022  
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Årsberetning for året 2022 
 

Innledning:  

Årsberetningen er foreningens rapport til medlemmene om foreningens aktivitet i årsmøteperioden. 
Rapporten skal også vise hvorvidt styret har gjennomført planene i handlingsplanen vedtatt av 
Årsmøte 2022. 

 

Tillitsverv i foreningen 
 

Fagforeningsstyrets sammensetning 

 

Verv    Navn    Frikjøpsprosent Honorar 
Leder    Reinaldo Montalvao1  70 %   0,3 G 

Nestleder   Aleksander Johnsen 2                     0,2 G 
Nestleder   Heidi Bakkkeland3  100%   0,2 G 

Opplæringsansvarlig  Heidi Bakkeland 4     0,2 G 

Opplæringsansvarlig  Wendy Nicolaisen 5     0,2 G 
Kasserer   Astrid Johansen     0,4 G 

Leder YHS   Eivor Haukland      0,09 G 

Leder YKA   Sylvi Rubje      0,09 G 
Leder YST   Ståle Madsen      0,09 G  

Leder YKKO   Wendy Nicolaisen6                 0,09 G 
Leder YKKO   Freddy Rossing7      0,09 G 

Ungdomstillitsvalgt  Celine Johansen8     0,09 G 

Pensjonisttillitsvalgt  Torill Torgersen     0,09 G 
Styremedlem   Einar Kloudiussen     0,08 G 
Styremedlem   Cecilie Jakobsen     0,08 G 

Styremedlem   Ann-Mari Heimstad     0,08 G 

Styremedlem (HVO)  Jonas Helø9      0,08 G 10 

 
 
 

 

 
1 Reinaldo Montalvao, tiltrådte lederverv med 70 % frikjøp i 2022 og blitt godtgjort etter avlønning for frikjøpte 

tillitsvalgte etter vedtektene i Fagforbundet Tromsø, og hatt en årslønn på kr. 570.000. 
2 Nestleder, Aleksander Johnsen, fratrådte styret i mai. 
3 Heidi Bakkeland, tiltrådte verv som nestleder med i juni og blitt godtgjort etter avlønning for frikjøpte 

tillitsvalgte etter vedtektene i Fagforbundet Tromsø, og hatt en årslønn på kr. 617.000. 
4 Opplæringsansvarlig, Heidi Bakkeland, fratrådte verv i juni. 
5 Wendy Nicolaisen, tiltrådte verv som opplæringsansvarlig i juni. 
6 Leder YKKO, Wendy Nicolaisen fratrådte verv i juni. 
7 Freddy Rossing, tiltrådte verv som leder i YKKO i august.  
8 Maria Evensen fratrådte verv leder av ungdomsutvalget i mai. Celine Johansen ble konstituert leder. 
9 Styremedlem, Jonas Helø, fratrådte styret i november 
10 Grunnbeløpet i folketrygden, heretter G, regulere 1.mai hvert år. Grunnbeløpet er pr 1.mai 2022 kr 111.477 

Alle styremedlemmer og Hovedtillitsvalgte har fått betalt honorar for den periode man hadde verv i 

fagforeningen. 
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Vara representanter 

Personlig vara YHS  Elin Andreassen 
Personlig vara YKA  Lisa Marie Andreassen 

Personlig vara YST  Trond R. Olsen 

Personlig vara YKKO  Cecilie Jakobsen 
Personlig vara ungdom   
Personlig vara pensjonist Maren Anne Planting 
1. vara i rekke   Ingrid Lettrem Olsen 

2. vara i rekke   Morten Wasvik 
3. vara i rekke     
 

Valgkomiteens sammensetning 
 

Verv    Navn 

Leder    Ann-Mari Kuivalainen 
Medlem   Heidi Bakkeland 11 
Medlem   Aleksander Johnsen12 
Medlem   Jonas Helø 

Medlem   Finn Løkvoll 

Medlem   May Lisbeth Andersen13 
Medlem   John Nicolai Løkke14 
 

Revisjonskomiteens sammensetning 
 

Verv    Navn       Honorar 

Revisor    Erik Horntvedt      0,02 G 

Revisor    Leif Harald Pedersen     0,02 G 
 

Yrkesseksjon helse og sosials sammensetning 

 

Verv    Navn 

Leder    Eivor Haukland 
Nestleder   Elin Andreassen 
Medlem   Ann-Mari Heimstad 
Medlem   Unni Bjerkmo15  
  

Yrkesseksjon Kontor og administrasjons sammensetning 

 
Verv    Navn 

Leder    Sylvi Rubje 
Nestleder   Lisa Marie Andreassen 

Medlem   Adele Altmann 
Medlem   Birgitte Blandhoel 

 
11 Heidi Bakkeland fratrådte valgkomiteen i juni 2022 etter at hun ble valgt som nestleder i Fagforbundet 

Tromsø  
12 Aleksander Johnsen fratrådte valgkomiteen i mai 2022. 
13 May Lisbeth Andersen, tiltrådte verv som medlem i valgkomiteen i oktober 2022 
14 John Nicolai Løkke, tiltrådte verv som medlem i valgkomiteen i oktober 2022 
15 Unni Bjerkmo tiltrådte verv som styremedlem i februar 2022 
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Yrkesseksjon samferdsel og teknisks sammensetning 

 
Verv    Navn 

Leder    Ståle Madsen 

Nestleder   Trond Roald Olsen 
Medlem   Daniel Sebergsen 
Medlem   May Lisbeth Andersen 
Vara medlem   Vegard Jørgensen  

 

Yrkesseksjon kirke, kultur og oppveksts sammensetning 
 

Verv    Navn 
Leder    Wendy Nicolaisen 16 

Nestleder   Freddy Rossing17 

Medlem   Cecilie Jakobsen18 
Medlem   Heidi Bakelland 
 

Ungdomsutvalgets sammensetning 
 
Verv    Navn 

Leder    Maria Evensen19 
Nestleder   Celine Johansen20 

Medlem   Ragnhild Teigen21 
Medlem   Una Ingebrigtsen 

 

Pensjonistutvalgets (Veteranklubben) sammensetning 

 

Verv    Navn 
Leder     Toril Torgersen  

Nestleder    Maren Anne Planting   

Styremedlem    Rannveig Lorentsen  

Styremedlem    Anne Grete Solheim  
Vara styremedlem   Håvard Sandberg 
   

Delegater til representantskapet i Fagforbundet Troms 
Verv    Navn    Yrkesseksjon/utvalg  

Delegat    Reinaldo Montalvao (leder) Kirke, kultur og oppvekst 

Delegat    Heidi Bakkeland (nestleder) Kirke, kultur og oppvekst 
Delegat    Wendy Nicolaisen  Kirke, kultur og oppvekst  

Delegat    Jonas Helø   Helse og sosial 
Delegat    Eivor Haukland   Helse og sosial 

Delegat    Sylvi Rubje   Kontor og administrasjon 
Delegat    Trond Evertsen   Samferdsel og teknisk  

 
16 Wendy Nicolaisen fratrådte verv som yrkesseksjonsleder i juni 
17 Freddy Rossing, tiltrådte verv som leder i YKKO i august 
18 Cecilie Jakobsen, tiltrådte verv som nestleder i YKKO i august  
19 Maria Evensen fratrådte verv som leder i ungdomsutvalget i mai 
20 Celine Johansen, tiltrådte verv som leder i ungdomsutvalget i juni 
21 Ragnhild Teigen fratrådte verv som styremedlem i mai 
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1. vara    Trond R. Olsen   Samferdsel og teknisk 

2. vara    Lisa Marie Andreassen  Kontor og administrasjon  
3. vara    Lisbeth Nygård                  Helse og sosial 

4. vara    Yngve Lundblad  Samferdsel og teknisk 

 

Delegater til representantskapet i LO i Tromsø 
 

Verv    Navn    Yrkesseksjon/utvalg  
Delegat    Reinaldo Montalvao  Kirke, kultur og oppvekst 

Delegat    Aleksander Johnsen  Samferdsel og teknisk 
Delegat    Trond Evertsen   Samferdsel og teknisk 

Delegat    Ove Johan Skog  Kontor og administrasjon 
Delegat    Jon-Arne Jørstad  Pensjonist 

Delegat    Bjørn Willumsen  Pensjonist 

Delegat    Eivor Haukland   Helse og sosial 
Delegat    Freddy Rossing   Kirke, kultur og oppvekst 
Delegat    Daniel Sebergsen  Samferdsel og teknisk 
Delegat    Thomas C. Worum  Helse og sosial 

Delegat    Finn Løkvoll   Samferdsel og teknisk 

Delegat    Lisbeth Nygård   Helse og sosial 
 
1. vara    Yngve Lundblad  Samferdsel og teknisk  

2. vara    Trond Roald Olsen  Samferdsel og teknisk 

3. vara    Heidi Bakkeland   Kirke, kultur og oppvekst 

 
 

Hovedtillitsvalgte med frikjøp 
 
Verv    Navn    Frikjøpsprosent Honorar 

HTV i Tromsø kommune Eivor Annie Haukland  100 %   0,2 G 
HTV i Tromsø kommune Mikal Hansen22   100 %   0,2 G 

HTV i Tromsø kommune Hege Beate Tveit  100 %   0,2 G            
HTV i Tromsø kommune Maika Soleng   100 %   0,2 G 

HTV i Tromsø kommune Leif Are Angelsen23  100%   0.2 G 
HTV i Tromsø kommune Reinaldo Montalvao        30 %   0,2 G 

 

Kontorforhold 

 
Fagforbundet Tromsø leier i dag fagforeningslokaler i 3.etg. på Stortorget 5 sentralt i Tromsø 

sentrum. På kontoret sitter i dag leder, organisasjonsmedarbeider og de hovedtillitsvalgte for 
Fagforbundet i Tromsø kommune. Foreningen disponerer 6 cellekontor med 6 kontorplasser, et 

møterom med plass til 15 personer, et stort fellesareal med plass til mellom 50 – 60 personer på det 
meste, og et loft som brukes som lager og arkiv. Tromsø kommune betaler i dag mesteparten av 
leiekostnadene 405.000 kr av ca. 470.000 kr. Det at foreningen slipper å leie hotell for store deler av 

møte- og kursaktivitet og at kontoret er sentralt plassert i Tromsø sentrum gjør dette kontoret til et 

svært godt egnet og tilgjengelig lokale for foreningen. Foreningen har i dag leiekontrakt med 
gårdeier til og med 01.09.23. 

 
22 I oktober Mikal Hansen gikk ut i 3 månedspappapermisjon 
23 Leif Are Angelsen ble konstituert HTV fra 1 oktober fram til 31.desember 2022  
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Medlemsutvikling 

 
Foreningen hadde pr. 31.12.22 - 4.177 medlemmer, en netto økning på 71 fra året før. Tallet 

inneholder blant annet at foreningen hadde pr. 31.12.22 - 2.339 yrkesaktivmedlemmer, 458 

pensjonister og 364 studenter. 
 

Foreningens aktiviteter 

 
Fagforbundet Tromsø har vært med på fotballprosjekt i Fagforbundet. Bakgrunnen for dette er at 

fotballbanen er blitt en av de viktigste arenaene for likestillingskampen i Norge, slik også 
arbeidslivet er. Fagforbundet Tromsø har en samarbeidsavtale med Kvaløya Sportsklubb. Avtalen 

har bidratt til en positiv utvikling av fotball for jenter og kvinner i Tromsø. Samarbeidsavtalen har i 
tillegg styrket likestillingen i fotballen og i arbeidslivet. Dette prosjektet gjør at Fagforbundet kan 

markere seg blant ungdom, kvinner og i lokalsamfunnet for øvrig. 

 
Fagforbundet Tromsø har i løpet av 2022 brukt nettsiden og sosiale medier til fagforeningen mer 
aktivt med relevante nyhetssaker og oppdatere kalender slik at medlemmene kunne følge når 
styret, yrkesseksjonene og diverse utvalget har møter. Aktivitetsplanen for 2022 har vært tilgjengelig 

via nettsidene våre http://avd177.fagforbundet.no. Vi har også blitt flinkere til å sende epost til 

medlemmer med relevant informasjon og nyhetssaker. 
 
Styret vedtok tidligere en aktivitetsplan der vi la opp til flere temakvelder, opplæringssamling, 

kinokveld og arbeidsplassbesøk. Det var mye medlemsaktivitet i fagforeningen i løpet av 2022.  

Fagforbundet Tromsø avholdt markering og jubileumsfest for sine medlemmer som har 25 - og 40 

års medlemskap i fagforeningen. Foreningen også har invitert medlemmer til en koselig julelunsj i 
desember.  

 

Fagforbundet Tromsø har vært synlig i media og markert seg for å løfte alle yrkesgrupper.  Hele laget 

skal ha god arbeidsvilkårene på arbeidsplassene. Vi har uttalt oss blant annet imot etablering av nye 
kommunale selskaper, nedbemanning, skjæring av assistenter og fagarbeidere i kommunale 

tjeneste, privatisering av velferdstjeneste og høy strømpris i Norge! Foreningen har vært i mange 
konfliktberedskaper i 2022. Det ble gjort en iherdig innsats av streikekomiteen, og ikke minst de 

tillitsvalgte som bidro med forberedelsene på detaljnivå.  
 

Fra leder har det vært en prioritert oppgave å delta på arbeidsplassbesøk.  Hovedtillitsvalgte har 
gjennomført klubbmøte ute på arbeidsplassene.  

 

Styret oppfordrer videre medlemmer og tillitsvalgte til å ta initiativ til slike besøk og møter i 
framtiden. Det er på den måten vi kan bli kjent med medlemmene og de faktiske forholdene ute på 

arbeidsplassene.  
 

Fagforeningen har vært i møter med administrasjon og politikere som fagforeningen har 
samarbeidsavtale med. Vi lagt fram konkret tiltak som vi ser er viktig for våre medlemmer.   
Fagforbundet har lagt fram til Tromsø kommune at vi må ha nok fagfolk på arbeidsplassene, vi må 

dele oppgavene mellom yrkesgruppene og faste og hele stillinger skal være hovedregelen.  

 
Vi har fått en stabiliserings og rekrutteringsplan for helsearbeidere, startet samarbeider med 
Tromsø kommune for å igangsette prosjektet om økning bemanning i barnehage og SFO, og fikk en 
ny rekruteringsavtale for medlem hos Bydrift.  
 

http://avd177.fagforbundet.no/
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Yrkesseksjon helse og sosial 

 
Styret i Yrkesseksjonen Helse og Sosial har i året 2022 avholdt tre styremøter i løyet av året. 
Det ble gjennomført ti arbeidsplassbesøk i løpet av 2022. 

 
I Fagforbundsuka i vår var vi på arbeidsplass besøk på syv dagsenter og hadde med fruktkurver. 

I fagforbundsuka i høst var vi på arbeidsplass på ulike arbeidsplassen inne for seksjonene sammen 
med seksjon for kirke, kultur og oppvekst og hadde med oss fruktkurver og rekvisitter. 

Vi hadde også stand på Stortorget i fagforbundsuka sammen med kirke, kultur og oppvekst. Det ble 
servert kaffe og pepperkaker og rekvisitter.  

 

Yrkesseksjon kontor og administrasjon 

 
I løpet av 2021 har det vært gjennomført 5 møter i YKA styret. Leder/ nestleder har deltatt på 

styremøtene i avd.177. Leder har deltatt på alle møtene i Fagforenigsstyret utenom som nest leder 
deltok på. 

 
YKA har hatt følgende aktiviteter: Verving av medlemmer og aktiviteter i fagforbundsuke, blant 
annet stand utenfor Rådhuset og Foredrag om LO forsikring hos sparebank 1. 

 
Vi formidler informasjon fra fylkesnivå videre til medlemmene, slik som nyhetsbrev og 

kursinvitasjoner. For å gjøre en enda bedre jobb, ønsker vi innspill til saker og aktiviteter fra våre 
medlemmer.  

 

Yrkesseksjon samferdsel og teknisk 

YST Tromsø har hatt to styremøter 21. april og 15. november. Det var relativt få innkommende saker 
på begge møtene. Møtene ble strategisk lagt til disse datoene for å blant annet diskutere 
fagforeningsukene vår og høst. Fagforeningsuke på våren ble et felles arrangement med de andre 

yrkesseksjonene, med et tilbud på Aurora kino. 

Fagforenings uke på høsten i tidsrommet 28 november til 2 desember arrangerte vi som tidligere 
«kake bonanza» vi bestilte sjokolade kake til de arbeids plassene vi visste om. I år dukket det opp to 
nye arbeidsplasser vi ikke visste om, Tide buss og Tromsøbadet. 

Disse arbeidsplassene ble det bestilt kake til: Bydrift, Byggdrift, renhold, Vann og avløp, Tromsø 

havn, TBR KF, Tromsø badet, Remiks, og tide buss. 

Kakene ble hentet ved en blanding av tillitsvalgte og ved levering av yrkessekjonen. På den måten 
fikk vi noen samtaler på disse arbeidsplassene. 

YST har vært på to arbeidsplassbesøk ifm. Fagforeningsuka. På Bydrift «Slottet» og hos renholderne, 
riktignok på Renholdernes dag mandag 5.desember. Her hadde Reinaldo gjort klart for utdeling av 

to priser for årets renholdere. 
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Yrkesseksjon kirke, kultur og oppvekst 

YKKO-styret har hatt 5 møter, hvor det er blitt utarbeidet aktivitetsplan for året 2022, planlegging 

av temakveld der AOF var forelesere, aktiviteter i Fagforbundsuke og tillitsvalgtsuke. 

Styret har også jobbet med Debattheftet 2022 «Landskonferansen i YKKO» Vi sendte inn 5 forslag til 
nye hovedlinjer, der alle ble tatt med videre i seksjonens 5. ordinære landskonferanse. 

I Fagforbundsuke/tillitsvalguke har vi vært på arbeidsplassbesøk, hatt stand på torget, vært med 
på å arrangere kinokveld for medlemmer. 

Pensjonistutvalget 

Vi har hatt 7 styremøter dette året. Av saker som har vært diskutert og behandlet kan nevnes svar på 
en stor spørreundersøkelse fra Fagforbundet sentralt og kontingentsatsene for pensjonister. En sak 
som har engasjert sterkt er nedlegging av klasser for helsefagarbeidere i videregående skoler i Troms 

og Finnmark. Denne saken er også tatt opp av Eldrerådet. 

Det ble holdt medlemsmøte/årskonferanse 9. februar med 24 medlemmer til stede Tema for møtet, 
i tillegg til årsmelding og aktivitetsplan, var en orientering om forsikringsordningene og informasjon 

fra Tromsø kommunes eldreråd. Da det ennå var restriksjoner på grunn av covid-19 måtte vi ha 
begrenset antall og påmeldinger til møtet. 

Medlemsmøte ble også holdt 10. mai med 37 frammøtte, som var på grensen av hva møterommet 

på Heracleum kunne romme. Her var det Gunnhild Johansen som fortalte om tillitsreformen og 

fremtidas helse- og velferdstilbud i eldreomsorgen. Vi ble bl.a. fortalt at kommunen hadde kjøpt 

Sydspissen permsenter og om alt som skulle plasseres der. 

Etter henne orienterte Odd Arne Heggås fra Pensjonistforbundet om pensjonistoppgjøret, som viser 
underregulering. 

Til slutt fortalte Håvard Sandberg, vår representant i Eldrerådet, litt om arbeidet i Eldrerådet og ba 
om forslag fra medlemmene i Veteranklubben om saker som kunne taes opp. 

Siste medlemsmøte ble holdt 12. oktober med tema Fremtidsfullmakt. Også denne gangen var det 
37 frammøtte, men vi hentet stoler og fant oss til rette. 

Først kom leder i Tromsø pensjonistforening, Irene Valstad Simonsen, og fortalte om denne 
foreningen og deres aktiviteter. 

Så ankom Lise Nylund og Guri Kristoffersen fra Vergemålsavd. hos Statsforvalteren for å fortelle om 

fremtidsfullmakt, men datafremvisningen fungerte ikke på møterommet Polarlys, slik at vi måtte 

flytte til et annet rom for å se og høre hva de kunne fortelle om fremtidsfullmakt. 

Av aktiviteter utenom møtene ble det holdt en vårfest 18. mars med ca 30 deltakere, busstur til Senja 

9.-10.juni med 16 deltakere, den årlige Kilpis-turen den 5. september med 53 deltakere – og julebord 
26. november. Alt dette har vært gjennomført med mye hygge og god stemning. 

Fagforbundet inviterte til en festlig tilstelning 17. november vedr. merketildeling, og fra oss deltok 
Toril og Håvard – og Toril har bl.a. deltatt på Fagforbundets pensjonistkonferanse 1.-2. desember. 


